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άρμοδίαν αρχήν δια την περιοχή ν του Δήμου Λεμεσού καθώς και 
όλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 
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(Υ.Ε. 23/59/272.) 

'Αριθμός 76 

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 
ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
Κισσόνεργας δυνάμει των προνοιών του άρθρου 30. 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Κισσόνεργας, ενασκούσα τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις αυτήν ύπό του άρθρου 30 του περί 
Ύδατοπροιμη θείας Χωρίων (Οικιακό! Σκοποί) Νόμου,. Κεφ. 349, εκ
δίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά αναφέρονται ώς οί περί Ύδατοπρομη
θείας Κισσόνεργας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1971 και θά άναγι
νώσκωνται όμου μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κισσό
νεργα Κανονισμών του 1962 (εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί 
Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θά αναφέρονται όμου ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κισ
σό νεργα Κανονισμοί 1962—1971. 

2. Ό Κανονισμός ύπ' άρ, 10 τών βασικών Κανονισμών διά του 
παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κα
νονισμού : 

«Κανονισμός 10..—(1) "Εκαστον πρόσωπον το όποιον δικαιούται 
εις προμήθειαν οικιακού ύδατος και ζητεί όπως μεταφερθή οιον
δήποτε οΐκιακόν ύδωρ από τον κύριον σωλήνα ε'ις το Ίδιωτικόν του 
οίκημα, οφείλει νά κοπταθέση αμέσως παρά τή Επιτροπή Ύδατο-
προμηθείας (α) ποσόν ίσον προς τάς υπολογιζόμενος δαπανάς 
αϊ όποιοι άπαιτώνται διά τήν έπισκευήν τών σωλήνων και τών 
δρόμων διά τών όποιων θά γίνη ή τοιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν 
όριζόμενον εκάστοτε ύπό τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας,. όπερ 
έν ουδεμία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τάς £5 και θά άντιπροσω-
πεύη τήν άξίαν του ύδρομετρητοΰ όστις θά παραχωρήται ύπό τής 
'Επιτροπείας και (γ) ποσόν εκ £1 ώς δικαίωμα τής 'Επιτροπής 
Ύδατοπρομηθείας. Έάν το τοιούτον πρόσωπον παραλείψ'η νά πρά
ξη οΰτω ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνη.θή τοιαύ
τη ν μεταφοράν οικιακού ύδατος. 

(2) Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοδιαζοιμένου δι' οικιακού ύδατος θά πληρόνη δικαιώματα βάσει 
τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος, μετρούμενης δι' ύδρομε
τρητοΰ, ώς θά καθορίζονται από καιρού ε'ις καιρόν ύπό τής 'Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας, δεν θά υπερβαίνουν όμος τάς £3.000 
μίλς κατά κυβικόν μέτρον. 

(3) 'Επιπροσθέτως τών έν τή παραγράφω (2) πληρωτέων δικαι
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ωμάτων θά πληρώνεται υπό τοΟ 'ιδιοκτήτου ή κατόχου υποστατικού 
ή τόπου έφοδιαζομένου με οΐκιακόν ύδωρ ένοίκιον εξ 600 μιλς ετη
σίως δι' εκαστον ύδρο μετρητή ν, ό δε ύδρομετρητής θά παραμένη 
περιουσία της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας.». 
3. Ό Κανονισμός 11 των βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 

αντικαθίσταται δια του ακολούθου Κανονισμού : 
«Κανονισμός 11.—(1) "Οταν οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον 

εις προμήθειαν οικιακού ύδατος παραλείπη ή αμελή να πληρώνη 
εν σχέσει προς τούτο· οιαδήποτε δικαιώματα άτινα καθίστανται 
πληρωτέα υπ' αύτου βάσει του Κανονισμού 10 (2) και 10 (3) πέραν 
τών 15 ημερών από της ημέρας αποστολής εις αυτό ύπό τής Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας σχετικού προς τούτο λογαριασμού ή 
ενεργή κατά παράβασίν του μέρους τούτου τών Κανονισμών, θά 
είναι νόμιμον διά τήν Έπιτροπήν Ύδατοπρομηθείας νά δίδη οδη
γίας δπως ή τοιαύτη προμήθεια οικιακού ύδατος ε'ις το τοιούτον 
πρόσωπον διακοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις ότου δλα τά 
δικαιώματα τά αναφερόμενα εν σχέσει προς τούτα και επί πλέον 
ποσόν εκ £1 ώς δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθούν ή μέχρις 
δτου ή τοιαύτη παράβασις παύση νά υφίσταται, αναλόγως της 
περιπτώσεως. 

(2) "Ολα τά δικαιώματα, α! αποζημιώσεις και τά ενοίκια τά 
πληρωτέα δυνάμει τοΟ μέρους τούτου τών Κανονισμών θά πληρώ
νονται εις οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον προς τούτα ύπό 
της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας.». 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Πάψου. 
(Υ. Ε. 1436/59.) 

'Αριθμός 77 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

'Επειδή διά Διατάγματος Έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς Διοικητι
κής Πράξεως ύπ' αρ. 85 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 30ής 'Ιανουαρίου 1970 (έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη, έν τω Πινάκι τοΰ διατάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά περί
οδον ενός έτους από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του δια
τάγματος' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία ει ναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδο ν ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου εις αυτόν,, διά τοΰ παρόντος παρατείνει τήν έν τω δια
τάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, 
ήτοι μέχρι τής 29ης Ιανουαρίου 1972. 

Έγένετο τή 27η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Ε. 127/1967.) 

Έτυττώθη έν τώ ΤυπογραΦίΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


